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➢ Geometria Dedutiva 
Depois de realizadas inúmeras observações, 

constatações de padrões e construções geométricas 
estamos prontos para ampliar nossos estudos no campo 
da geometria dedutiva.

A geometria dedutiva é o desenvolvimento de 
raciocínios a partir de fatos conhecidos e o 
desencadeamento de raciocínios lógicos com o objetivo 
de obter novas conclusões.

 



A geometria dedutiva foi amplamente usada por Euclides de 
Alexandria (a.C. 330 - 260 a.C.) no contexto da organização e 
sistematização de todos os estudos de geometria até então 
conhecidos. 

Euclides era um matemático filósofo 

grego considerado o pai da geometria.

 Ele deixou uma frase inspiradora para 

nós: “As leis da natureza, não são, senão, os

pensamentos matemáticos de Deus. A mate-

tica faz parte de todas as leis da natureza.”
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Euclides viveu e lecionou em Alexandria. 
Dentre suas obras, elaborou uma coleção de 
13 livros intitulada  ‘Os Elementos’ que foi 
amplamente divulgada, sendo o livro mais 
editado depois da Bíblia. 

A metodologia de raciocínio matemático 
usada por Euclides  serviu como inspiração 
para o estudo da geometria por todo o mundo 
por mais de 2.000 anos e ainda nos ampara 
hoje. 

Essa geometria é chamada Geometria 
Euclidiana em homenagem aos seus grandes 
feitos. 
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Lembra do Silogismo de Sócrates?
Veja;

Conclusão
Portanto, Sócrates é mortal.

Esse é um exemplo clássico de pensamento dedutivo. A 
partir de duas hipóteses (premissas), chegamos à conclusão, 
raciocinando logicamente.

Hipóteses
Todo homem é mortal.
Sócrates é homem. 



Portanto, precisamos compreender a 
importância e a necessidade de provar e 
demonstrar logicamente determinadas 
propriedades para legitimar as hipóteses 
levantadas.



❖ Exercício 1

Se, em uma semirreta AB,  
considerarmos um segmento AC com 
AC < AB, então o ponto C estará entre 
A e B.

  



Conclusão
Portanto, C está entre A e B.

Representação gráfica auxiliar: (Rascunho)

               A              C              B

ou

              A                               B             C

Hipótese
AB é semirreta
AC ∈ AB
AC <  AB



Demonstração:

Certamente o ponto A não pode estar entre B e C, já que 
B e C estão na mesma semirreta de origem A. Se o ponto 
B estivesse entre A e C, então, teríamos AB + BC = AC e , 
como consequência, AC > AB. Mas esta desigualdade é 
contrária a hipótese AC < AB. Portanto, C é o ponto que 
está entre A e B. 

CQD.


